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A fenntartó eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A fenntartó eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A fenntartó eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték
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A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is
rendelkezők
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-

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2010-es
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
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A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték
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A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
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A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

________________________________________________________________
Országos kompetenciamérés

3

Hibó Tamás Művészeti Alapítvány
Technikai kód: 39010518
Fenntartói jelentés
________________________________________________________________
A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben*
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évf.

Képzési forma

Matematika

6.

ált. isk.

1430 (1341;1508)

Szövegértés

6.

ált. isk.

1433 (1334;1517)

Összefoglalás

2012

A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb
A telephely 2012. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év
eredményétől
A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb
* A FIT- jelentésben ez évtől kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2008-2011 évi
átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a korábbi jelentésekben szereplő 90%-os
megbízhatósági tartománynál.

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya
Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

A telephelyen

Országosan

A megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

Alapszint

Matematika

6.

ált. isk.

3. képességszint

33,3

39,0

50,4

Szövegértés

6.

ált. isk.

3. képességszint

22,2

27,7

39,0
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